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ঈবদর চাাঁদ দদখার পূবেেও লি সাদািাতলু লিতর 

আদায়্ িরা যায়্? 
প্রশ্নঃ 

ঈবদর চাাঁদ দদখার আবগই সাদািাতুল লিতর আদায়্ িরবল আদায়্ হবে 

লি? যলদ হয়্, তাহবল এর পবে দলীল ো দযৌলিি িারণ িী, জানাবল 

অবনি উপিৃত হবো।  

উত্তরঃ 

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
 :هلل وسالم على عباده الذين اصطفى. اما بعد احلمد

সাদািাতুল লিতর ঈবদর লদন ঈদগাবহ যাওয়্ার আবগ আবগ আদায়্ 

িরা  মুস্তাহাে।  

সহীহ েুখারীবত এবসবে,   

ابن عمر رضي هللا عنهما : أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر  عن
(، الرقم: 547/ 2صحيح البخاري )-قبل خروج الناس إىل الصالة. 

 بريوت –، ط. دار ابن كثري ، اليمامة 1438
“ইেবন উমর (রালয) দেবি েলণেত; লতলন েবলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম দলািজন ঈবদর নামাবযর উবেবশয দের হওয়্ার 

পূবেে সাদািাতুল লিতর আদায়্ িরার লনবদেশ লদবয়্বেন।” -সহীহ 

েুখারী, হাদীস : ১৪৩৮ 

িাতওয়্া নাম্বার:289                    প্রিাশিালঃ07-10-২০২2 ইং 
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অেশয দিউ যলদ ঈবদর চাাঁদ দদখার পূবেেই সাদািাতুল লিতর আদায়্ 

িবর দদয়্, তাও আদায়্ হবয়্ যাবে। লেষয়্লি সাহাোবয়্ দিরাবমর আমল 

দ্বারা প্রমালণত।  

এি হাদীবস এবসবে,  

بزكاِة  -صلَّى هللا عليه وسلم  -انفٍع عن ابن ُعَمَر، قال: أَمَران رسوُل هللا  عن
الِفْطرِأن ُتؤدَّى قبَل خروِج الَناِس إىل الصَّالة، قال: فكان ابُن عمر يُؤديها قبَل 

(، قال الشيخ 3/54سنن أيب داود ت األرنؤوط  ) -ذلك ابليوِم واليومني. 
  . اهـحؤوط: اسناده صحيشعيب االرن

“নাবি (রহ)-এর সূবে ইেবন উমর(রালয) দেবি েলণেত,লতলন 

েবলন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম আমাবদরবি; 

দলাবিরা ঈবদর নামাবযর জনয দের হওয়্ার আবগ সাদািাতুল লিতর 

আদাবয়্র লনবদেশ লদবয়্বেন। নাবি (রহ) েবলন, ইেবন উমর (রালয) 

ঈদুল লিতবরর এি-দুই লদন আবগই সাদািাতুল লিতর আদায়্ িবর 

লদবতন।” -সুনাবন আেু দাউদ: ১৬১০    

সহীহ েুখারীর এি েণেনায়্ এবসবে,  

(، 549/ 2صحيح البخاري )-يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني.  وكانوا
 بريوت –، ط. دار ابن كثري، اليمامة 1440الرقم: 

“সাহাোবয়্ দিরাম ঈদুল লিতবরর এি-দুই লদন পূবেেই (সাদািাতুল 

লিতর) আদায়্ িবর  লদবতন।” -সহীহ েুখারী: ১৫১১   

অেশয আবগ আদায়্ িরবলও রমযাবনর দশষ লদবি আদায়্ িরা উলচত। 

যাবত গরীেবদর ঈবদর প্রবয়্াজন পূরবণ সহায়্তা হয়্।   
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-িাতহুল োরী: ৩/৩৭৬; উমদাতুল িারী: ৯/১১১, ১১৮-১২০; 

োদালয়্উস সানালয়্: ২/২০৭; আলোহরুর রালয়্ি: ২/২৭৫; 

রেুল  মুহতার: ৩/৩২২ 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

২৭-০২-১৪৪৪ লহ. 

২৪-০৯-২০২২ ঈ. 


